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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 της  16ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   15η  
Σεπτεµβρίου   2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  15 η   Σεπτεµβρίου του έτους  2017, ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 
 12: 00  το  µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  27684/8-09-2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα 
πέντε  (5) και αναλυτικά ως εξής:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                               
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παρίσης Ηλίας  
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                          Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                    
4. Βανδώρος Παναγής                                                                       Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                                                                                            
5.  Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                                                                                                                                                                 
6. Γάκης Μιχαήλ  (προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της 69/2017 απόφασης)   
                                               

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   68  /2017                                                                      Α∆Α: 7ΥΝΤΩΕ5-ΡΓ6 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αποµάκρυνση  

ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου Τοπικής Κοινότητας  Κεραµιών. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος  το 3ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
αποµάκρυνση  ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Κεραµιών.»θέτει 
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 28165/12-09-2017  εισήγηση της Προϊσταµένης 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ Ευρύκλειας Παπαδήµα  για το εν λόγω  θέµα η  οποία  
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  6/2017  απόφαση   της  Τοπικής  Κοινότητας Κεραµιών  
η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
 
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν  πρόταση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για α) την αποµάκρυνση του ευκαλύπτου µε την προϋπόθεση η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου να ενεργήσει άµεσα για την επιδιόρθωση των βλαβών της πλατείας και του τοιχίου 
αντιστήριξης και παράλληλα να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας για το κοινό και  β) την φύτευση 
νέων φυτών  στον χώρο που φύετο ο ευκάλυπτος .  
  
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος 

Ευάγγελος - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ. 28165/12-09-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την από 21-09-2017 αυτοψία της Προϊσταµένης του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου  . 

• την µε αρίθµ. πρωτ. 22539/21-07-2017 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου. 

• την  αριθ. 6 /2017 απόφαση   του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κεραµιών.  
την εισήγηση του Προέδρου: 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί   και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για : 
α) την αποµάκρυνση του ευκαλύπτου µε την προϋπόθεση η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να ενεργήσει 
άµεσα για την επιδιόρθωση των βλαβών της πλατείας και του τοιχίου αντιστήριξης και παράλληλα να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας για το κοινό και  β) την φύτευση νέων φυτών  στον χώρο που 
φύετο ο ευκάλυπτος . 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     69 /2017                                                               Α∆Α: ΩΜ33ΩΕ5-1Ψ6 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την  ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

µετά την απόρριψη σχετικών  προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων . 

 
Στην συνεδρίαση προσήλθε    ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης  στον οποίο σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.  
27685/8-09-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   κοινοποιήθηκε η µε αριθ. 
πρωτ. 27684/8-09-2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω 
θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 
20 παρ. 2 του Συντάγµατος αποτελεί και  κλήση σε ακρόαση. 
 Επίσης παρίστατο και  ο δικηγόρος του , κ. Σταύρος  Αντύπας. 
Ο Πρόεδρος  , A/∆ήµαρχος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε 

τον λόγο στην Προϊσταµένη  του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

του ∆ήµου κ.  Αφροδίτη  Κατσιβέλη η  οποία  εισηγούµενη το 1ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη 

απόφασης για την  ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µετά την απόρριψη 

σχετικών  προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρίθµ. πρωτ. 23771/3-08-2017 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

 



 196 

 

 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. 23771/2-08-2017 έγγραφο  του Συµβουλίου 

Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:    
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Αµέσως µετά  θέτει υπόψη της Επιτροπής την 63/2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σύµφωνα µε 

την οποία µετά από σχετικό αίτηµα του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου ιδιοκτήτη του  
καταστήµατος  το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής 
κρύας κουζίνας) στο Ξι Κατωγής Ληξουρίου  αναβάλλει   τη  λήψη απόφασης  ανάκλησης της  αδείας 
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λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος ,για το χρονικό διάστηµα των δέκα πέντε ηµερών,  προκειµένου 
να  δοθεί η δυνατότητα να παραστούν ενώπιον της Επιτροπής η µηχανικός και ο δικηγόρος του για να 
προσκοµίσουν  σχετικά έγγραφα επειδή σύµφωνα µε τις παραπάνω κατατιθέµενες αιτήσεις τους  δεν 
κατέστη δυνατόν  να παραβρεθούν στην σηµερινή συνεδρίαση . 

 
Ο Πρόεδρος   δίνει τον λόγο στον κ. Σταύρο Αντύπα , εκπρόσωπο του  κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη  , ο 
οποίος ζητά από την Επιτροπή δεκαπενθήµερη  αναβολή λήψη απόφασης για το εν λόγω θέµα 
προκειµένου να  κοινοποιηθεί στον πελάτη του το επίσηµο Πρακτικό του Συµβουλίου Πολεοδοµικών 
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων . 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος  ,  προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την ανάκληση της αδείας λειτουργίας  του  
καταστήµατος  το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής 
κρύας κουζίνας) στο Ξι  Κατωγής Ληξουρίου  ιδιοκτησίας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του 
∆ιονυσίου σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος 
Ευάγγελος - Βανδώρος Παναγής –Γάκης Μιχαήλ και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
Και λαµβάνοντας υπόψη:  
το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
 την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 το µε αρίθµ. 23771/28-07-2017 έγγραφο  του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων.  
την 63/2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 
   και την εισήγηση του Προέδρου : 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 Την ανάκληση της αδείας λειτουργίας  του  καταστήµατος  το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση µαζικής 
εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) στο Ξι  Κατωγής Ληξουρίου  ιδιοκτησίας του κ. 
Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου σύµφωνα µε   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας και    το µε αρίθµ. 23771/28-07-2017 έγγραφο  του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων.  
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    70  /2017                                                            Α∆Α: 700ΦΩΕ5-9ΤΜ   
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση  και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διατήρηση ή 

µη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών  Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) 

Ληξουρίου. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος  το 2ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση  και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών  Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού 

Παντοκράτορος) Ληξουρίου.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 23241/25-07-
2017  εισήγηση του αρµόδιου Α/∆ηµάρχου  του  Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων κ. Σπυρίδωνος Ματιάτου  προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου σύµφωνα µε την 
οποία ζητείται η έκφραση γνώµης για διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην 
πλατεία Αφων Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι  η  οποία  αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 τα σχετικά µε την εκµετάλλευση των 
περιπτέρων, περιέρχονται στην αρµοδιότητα των ∆ήµων.  

Με την περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 
τεύχος Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), 
ορίζονται τα εξής:  
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Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 
απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο 
περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση 
εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται.  

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός 
(χωροθέτηση) των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί 
για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" 
περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος". Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισµού των θέσεων 
συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα.  

Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο µετά τη διαδικασία αυτή, για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

Το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της δηµοτικής 
κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν 
περίπτερο ή θα αποµακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, η παραχώρηση των ανωτέρω θέσεων 
θα γίνει µε τη διαδικασία που ορίζεται στην υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).  

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου  καλείται να εκφράσει γνώµη σχετικά µε τη διατήρηση ή µη 
του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων στο Ληξούρι. Το περίπτερο 
αυτό το οποίο θεωρείται κενωθέν λόγω θανάτου του δικαιούχου και µη ύπαρξης προσώπων 
κληρονοµικής διαδοχής στο δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν. 4257/2014, έχει  
περιέλθει στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία.  Επισηµαίνουµε ότι 
δεν υπάρχει ενεργή µίσθωση του συγκεκριµένου περιπτέρου που µε βάση τις προαναφερόµενες 
διατάξεις ορίζεται ότι τυχόν µίσθωση εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη της, τα δε µισθώµατα 
βεβαιώνονται και εισπράττονται από το ∆ήµο. 

Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης την οποία θα διαβιβάσετε αρµοδίως στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ 
 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  38/2017  απόφαση   της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
 
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών 
Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος)στο Ληξούρι  . 
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Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος 

Ευάγγελος - Βανδώρος Παναγής –Γάκης Μιχαήλ και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ. 23241/25-07-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την  αριθ. 38 /2017 απόφαση   της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου  
την εισήγηση του Προέδρου: 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
Για την   διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                           Αποστολάτος Γεράσιµος                                                           
                                                                                                          Κεκάτος Ευάγγελος                                                                      
                                                                                                            Βανδώρος Παναγής                                                                   
                                                                                                           Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                             Γάκης Μιχαήλ                                                                     

Ηλίας Κουρκουμέλης 

   Α/Δήμαρχος                                                                                                                                                                       

 


